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BILAGA Exempel på maskiner lämpliga för slåtter av 

öppna ytor på flygfält 

För att sköta markerna biologiskt smartare och på sikt mer lönsamt ekonomiskt/arbetseffektivt 

måste skärande verktyg användas. Dessa gör det möjligt att ta upp det slagna materialet och 

därmed hindras fortsatt gödsling. Nedan listas exempel på sådana. 

Det finns även flera andra tillverkare av slåtterbalkar och slåtteraggregat, så om klubben 

endast har ett begränsat behov kan det ju även vara värt att bevaka begagnatmarknaden.  

 

1 SLÅTTERBALKAR SOM ÄR ”HANDDRIVNA” 

 

 

Bilden visar den slåtterbalk som främst används av länsstyrelser och naturvårdsorganisationer 

i Sverige heter BCS 615 SL Max (https://www.narlant.se/product/bcs-615-sl-max), som är 

den minsta proffsmodellen av märket BCS. Denna maskin är genomgående det som har 

rekommenderats som både mest hållbar och driftsäkrast av de vi talat med.  

Maskinen har både fram och backväxel, justerbart ”styre” för att kunna matcha olika 

personers kroppslängd och fysionomi. Klipphöjden är enkelt justerbar från 0 till 10 cm. Till 

maskinen får man två slåtteraggregat redan från början.  

Man kan även koppla andra aggregat som exempelvis, borste eller jordfräs, men även snöblad 

till maskinen vid behov.  

 

 

 

https://www.narlant.se/product/bcs-615-sl-max
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2 SLÅTTERAGGREGAT SOM KOPPLAS TILL TRAKTOR 

 

Det slåtteraggregat som rekommenderas i naturvårdssammanhang är en tallriksslåttermaskin 

Fransgård DM2450 Tallriksslåtter (https://www.narlant.se/product/fransgard-k-tallriksslatter-

3), men en det finns ju även flera andra modeller.  

3 VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 

Om man köper någon annan modell eller något begagnat slåtteraggregat med tänder så är det 

fördelaktigt om tänderna inte är svetsade (utan bultade) för då är de lättare och byta respektive 

slipa dem.  

Det kan ju också vara värt att undersöka om det finns något gammalt slåtteraggregat som står 

i någon lada och inte används som eventuellt kan utnyttjas som budgetslösning vid behov.  

4 LÅNA 

Det finns även många kommuner och regionala naturvårdstiftelser som lånar ut slåtterbalkar 

till privatpersoner, föreningar och klubbar som gör naturvårdsinsatser.  

Kolla med din/er kommun och eventuella regionala naturvårdsstiftelser om det finns någon 

slåtterbalk som klubben kan få låna. 
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